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Bonnet, Brown, Danen, Hille, Jonker, Kleingeld, Lobregt, Middelbrink, Ubbink,
Vrieling, De Vrij, Van Egeraat (verslag)
Hummel, Meyknecht, Roeleveld
De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Dekker

1. Opening & vaststelling agenda
Op verzoek van de Raad worden vier onderwerpen aan de agenda toegevoegd: verplichte
inschrijftermijn tentamens, functioneren OC’s, inventarisatie sociale veiligheid en flexibiliteit
onderzoeksgeld.
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2. Concept notulen overlegvergadering 15 januari 2018
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:
 Koffiecorner nieuwbouw: het UFB zal bij wijze van experiment de koffiecorner in de nieuwbouw
deze zomer openhouden.
 Advies AMD inzake ‘Laboratoria en noodzaak deurdrangers’: het bestuur heeft besloten om het
advies van de AMD op te volgen en deurdrangers te plaatsen.
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3. Mededelingen van de Faculteitsraad
Geen bijzonderheden.
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4. Mededelingen van het Faculteitsbestuur
Postlijst januari:
 Ubbink is benieuwd naar de inhoud van de ontvangen brief van het CvB aangaande de
‘Monitoring nakijktermijn 2017 – 2018’ (poststuk 15). De Winde geeft aan dat het College op
verzoek van de Universiteitsraad aan de faculteiten heeft gevraagd of de opleidingen voldoen
aan de nakijktermijn van 15 werkdagen voor tentamens. De faculteiten zullen de nakijktermijn
monitoren voor het lopende collegejaar en de resultaten voor 15 juli doorgeven aan het College.
 Bonnet informeert naar poststuk 52 ‘Richtlijn taalbeleid’. De Snoo licht toe dat de richtlijn
afspraken omtrent het taalbeleid bevat op een zestal thema's: (a) onderwijstaal, (b)
taalvaardigheid docenten, (c) taalvaardigheid medewerkers, en de taal in (d) werving van nieuwe
medewerkers, in de (e) communicatie en in (f) het bestuurlijke circuit. Tevens worden er door de
universiteit ook meer mogelijkheden geboden om de Nederlandse en Engelse taal te leren.
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De Snoo deelt mede dat de FR is genomineerd voor de Lofprijs der Nederlandse Taal van Stichting
Nederlands wegens behoud van het Nederlands bij de bacheloropleidingen. Opvallend is dat in de
nominatie de naam van De Snoo wordt genoemd. Dit kan niet de bedoeling zijn. De Snoo vraagt
Kleingeld om de tenaamstelling van de nominatie recht te zetten.
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Voortgang Outreach
Op dit moment is er een uitgebreide conceptnotitie Outreach. Op dinsdag 13 februari wordt deze
conceptnotitie (voor)besproken met de FR onderwijscommissie. Parallel volgt bespreking in het
Opleidingsdirecteuren overleg en het Overleg Wetenschappelijke Directeuren alvorens het in de Raad
wordt geagendeerd op 5 maart a.s.
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HR Next Level
Schinkelshoek presenteert het programma ‘HR Next Level’ met als doel de FR te informeren over het
doel en de aanpak van het programma en de rol van de FR hierbij. In het programma staan twee zaken
centraal:
1. Het verder uitbouwen van de P&O adviesfunctie waarbij meer aandacht wordt besteed aan
zaken als talentwerving en strategische personeelsplanning.
2. Het samenbrengen van de decentrale personeelsadministraties in een Personeel Shared
Service Centre (PSSC). Administratieve processen worden zoveel mogelijk geharmoniseerd
en gedigitaliseerd. Deze samenvoeging leidt tot een formele reorganisatie. Benadrukt moet
worden dat het hierbij niet gaat om een reductie van formatie, maar om een reorganisatie
van ongeveer 20-25 medewerkers universiteit breed.
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De faculteit is goed vertegenwoordigd in de diverse werkgroepen en Schinkelshoek zit in de stuurgroep.
Omdat het een universiteitsbrede reorganisatie betreft, heeft de UR formeel adviesrecht. De UR zal de
FR horen voorafgaand aan de momenten waar zij haar adviesrecht mag uitoefenen.
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Ubbink vraagt hoe dit plan bij P&O-FWN is geland. Schinkelshoek antwoordt dat het natuurlijk voor alle
medewerkers lastig is, vooral omdat de plannen op dit moment veel onzekerheid met zich mee brengen.
Het helpt de medewerkers om betrokken en vertegenwoordigd te zijn in de werkgroepen. Op deze wijze
kunnen ze meedenken over de toekomstige situatie. Om medewerkers sneller duidelijkheid te geven,
heeft de Stuurgroep gevraagd of het tijdspad (en daarmee de onzekerheid) kan worden verkort.
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5. Verplichte inschrijftermijn tentamens
Kleingeld vraagt aandacht voor problemen die ontstaan bij het niet tijdig inschrijven voor tentamens. Er
is geen eenduidig beleid: sommige studenten worden geweigerd van deelname aan het tentamen,
anderen mogen deelnemen maar krijgen geen cijfer voor het gemaakte tentamen. Daarnaast schrijven
studenten zich, vanwege de inschrijfplicht van 10 dagen, vaak massaal in voor het hertentamen indien
het hertentamen kort volgt na het tentamen. In de praktijk komt slechts een fractie van het aantal
ingeschreven opdagen voor het hertentamen. De Raad vraagt zich af in hoeverre de verplichte
inschrijftermijn wenselijk is, indien dit soort problemen ontstaan.
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De Winde herkent dit probleem. Tot voor kort is het goed gegaan, er is wel degelijk beleid, maar met de
groei van het aantal studenten is naleving steeds belangrijker geworden. Indien wordt afgeweken van de
termijn van 10 dagen kan een student de Examencommissie middels een onderbouwing verzoeken om in
zijn/haar geval een uitzondering te maken. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het
faculteitsbestuur dat naleving van de termijn goed verloopt. De Winde heeft hier kortgeleden met de
Opleidingsdirecteuren over gesproken met als doel een generieke wijze te zoeken hoe opleidingen
binnen onze faculteit hiermee om moeten gaan. Voor vaststelling van de OER-en in juni zal dit helder
moeten zijn. De Winde zal dit onderwerp opnieuw agenderen voor het OD-overleg van 14 februari.
Daarnaast roept de Winde op om specifieke gevallen waarin dit mis gaat aan hem te melden.
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6. Functioneren OC’s
Kleingeld weet dat een aantal OC’s weinig vergadert of te maken heeft met een lage opkomst, met name
onder studentleden. Omdat het goed functioneren van de OC’s belangrijk is, vraagt Kleingeld het bestuur
of zij een manier weet om dit te probleem aan te pakken. De Winde stelt voor om problemen te melden
bij Dekker en hem, zodat zij, indien nodig, namens het bestuur om de tafel kunnen met de (voorzitter
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van) de OC. Tevens zal de Winde op het OD-overleg van 14 februari het functioneren van de OC’s
bespreken met de Opleidingsdirecteuren.
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7. Inventarisatie sociale veiligheid
De Raad vraagt het bestuur om bij de inventarisatie naar sociale veiligheid een paar punten mee te
nemen. Kleingeld zou graag willen dat ook de studenten in het onderzoek worden meegenomen. Bonnet
vraagt zich af of de universitaire vertrouwenspersonen (vanwege de afstand) gemakkelijk bereikbaar zijn
voor onze faculteit. De Snoo beaamt dat de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen verbeterd kan
worden. Daar wordt zowel door de universiteit als faculteit aan gewerkt.
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8. Flexibiliteit onderzoeksgeld
Danen merkt dat het sinds kort moeilijker is geworden om onderzoeksgeld flexibel in te zetten. Hij vraagt
zich af of dit wenselijk is en stelt voor om hierover verder te praten met de wetenschapscommissie van
de FR en het bestuur. De Snoo geeft aan dat met de WD-en is besloten om hiervoor een werkgroep op te
richten, bestaande uit vertegenwoordigers van instituten en het faculteitsbestuur.
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9. Rondvraag & sluiting
Dekker deelt mede dat momenteel gemiddeld 20% heeft gereageerd op de NSE. Zij vraagt de Raadsleden
of zij hun achterban willen stimuleren om hun stem uit te brengen. De Vrij vraagt naar een reactie op het
artikel uit de NRC waarin een milieukundige onder druk van de Universiteit Leiden zou zijn geschorst. De
Snoo is niet blij met de berichtgeving en verwijst naar de facultaire website voor een officiële reactie.
Bonnet vraagt naar het magnetronbeleid van de faculteit in de nieuwbouw. Schinkelshoek antwoordt
dat, rekening houdend met de brandveiligheid, afspraken zijn gemaakt met de instituutsmanagers en het
hoofd facilitaire zaken over de plaatsing van magnetrons.
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Lopende acties
Actie
Rechtzetten tenaamstelling van de
nominatie voor de Lofprijs der
Nederlandse Taal
Problemen rondom functioneren OC’s
melden bij De Winde en/of Dekker
Specifieke gevallen rondom naleving
inschrijvingstermijn tentamens melden
aan De Winde
Bespreken functioneren OC’s met de
OD-en
Bespreken naleving/sanctionering
inschrijvingstermijn tentamens
Verlichting fietsenstalling Huygens
nalopen
Suggesties vacature vice-decaan naar
De Snoo mailen
Begroting International BSc of
BioScience bespreken in commissie
financiën

Actiehouder
Kleingeld

Status/opmerkingen
Bij Communicatie & Marketing

De Raad
De Raad

De Winde

Agenderen OD-overleg 14 febr.

De Winde

Agenderen OD-overleg 14 febr.

Schinkelshoek

5 febr: wordt opgepakt door Vastgoed.

De Raad

5 febr: uiterlijk op 19 februari a.s.

De Winde/
Schinkelshoek

5-febr: zodra de begroting klaar is, wordt
een afspraak gemaakt.

Comment [EMv1]: Dit en hierboven
zijn actiepunten voor de lange termijn: wat
doen we hiermee? Hoe lang laten we die
op de lijst staan? Eenmalig noemen,
volgende keer vallen ze weg….
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Gegevens bezettingsonderzoeken naar
de Raad

Schinkelshoek

5-febr: de gegevens worden eerst met de
instituten besproken (jan-mrt), daarna
rondgestuurd naar de Raad (mrt-apr).

4

